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BANCOS LUCRAM MAIS EM 2017, FECHAM
AGÊNCIAS E CORTAM VAGAS DE TRABALHO
Mesmo com a crise brasileira, os principais bancos continuaram
registrando lucro crescente e ampliaram ativos. A conta foi paga na
outra ponta: enxugaram estruturas fechando agências e eliminaram
milhares de postos de trabalho
RBA
Mesmo com a crise brasileira, os principais bancos continuaram registrando lucro crescente e
ampliaram ativos. A conta foi paga na outra ponta: enxugaram estruturas fechando agências e
eliminaram milhares de postos de trabalho, aponta o Dieese. “É crescente a necessidade de se
aprofundar o debate sobre o papel desempenhado pelo Sistema Financeiro Nacional, especialmente
em relação aos três maiores bancos privados, tendo em vista que, mesmo diante do forte quadro
recessivo no Brasil, eles apresentaram resultados muito superiores aos de outras empresas dos
mais diversos portes e setores. Mesmo assim, os bancos demitem e agravam a situação do
desemprego no país“, diz o instituto em estudo sobre o setor.

De acordo com a análise, os ativos das cinco maiores instituições bancárias do país (Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander) somavam em junho R$ 6,1
trilhões, crescimento médio de 5,1% sobre o primeiro semestre do ano passado. O patrimônio líquido
subiu mais, 7,9%, atingindo R$ 441,5 bilhões. E o lucro líquido somou R$ 35,6 bilhões, um montante
27,1% maior. Já o emprego caiu: foram eliminados 3.021 postos de trabalho (-0,7%), para um total
de 422.795 empregados.
“O resultado só não foi pior porque considera a incorporação dos funcionários do HSBC pelo
Bradesco. No entanto, após a aquisição, o Bradesco já eliminou 4.779 postos de trabalho, de
setembro de 2016 a junho de 2017“, lembra o Dieese. O instituto acrescenta que, em julho, o banco
lançou um programa de demissões voluntárias que foi até 31 de agosto e tem prazo de até 180 dias
para efetivar as rescisões. “Isso significa que, até o final do ano, o Bradesco deve reduzir
significativamente o quadro funcional.”
Com um plano de incentivo à aposentaria, o BB fechou 10.012 postos de trabalho no primeiro
semestre em relação a igual período de 2016 (-9,1%), de 109.615 para 99.603. A Caixa, que também
mantém programas de redução de pessoal, cortou 5.486 (-5,7%), para 90.201. Entre os privados,
com a exceção pontual do Bradesco, o Santander fechou 2.281 (-4,7%) e o Itaú Unibanco, 961 (1,2%) – ficaram com 46.596 e 81.252 empregados, respectivamente.
O Dieese destaca uma mudança de comportamento no setor público, resultado de mudanças de
orientação política e econômica. “Os bancos públicos que, em outras ocasiões, atuaram de forma
anticíclica, visando incentivar a atividade econômica, atualmente seguem a mesma lógica das
instituições privadas, com restrição ao crédito e alta de juros e spreads.”

Entre os bancos, o maior lucro, mais uma vez, foi do Itaú Unibanco: R$ 12,3 bilhões, crescimento de
15% em 12 meses. A maior alta no período foi da Caixa, cujo lucro subiu 69,2%, para R$ 4,1 bilhões.
O instituto atribuiu boa parte do lucro crescente à redução de despesas de captação, influenciada
pela diminuição dos juros básicos (taxa Selic): R$ 17,8 bilhões em termos nominais. “Esta é a
principal despesa das instituições financeiras e, portanto, tem grande influência no resultado. Além
disso, vale destacar a retração nos valores pagos com impostos e contribuições“, acrescentando o
Dieese, citando Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Entre junho do ano passado e junho deste ano, Itaú, BB e Santander fecharam 838 agências: 184,
543 e 11, respectivamente. “No Banco do Brasil, em novembro de 2016, foi anunciado um plano de
‘reorganização institucional’ que projetava o fechamento de 402 agências e a transformação de
outras 379 em postos de atendimento (PA). No entanto, o saldo de agências fechadas em 12 meses
foi superior ao número anunciado. Também nos pontos da rede própria houve redução de 1.083
unidades no período (o balanço da instituição não divulga o número de PAs, especificamente).”
Além disso, a Caixa anunciou fechamento de 100 a 120 agências em 2017. Por enquanto, aparece
com sete a mais. O Bradesco também tem acréscimo, mas devido à incorporação do HSBC. No total
dos cinco bancos pesquisados, eram 19.145 agências no final do semestre, 146 a menos (-0,8%).
O Dieese enfatiza a necessidade de cobrar contrapartidas, “não apenas para os trabalhadores, mas
para o conjunto da sociedade brasileira“. E cita o artigo 192 da Constituição: “O sistema financeiro
nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem“.
Com base nesse dispositivo constitucional, conclui: “O sistema segue concentrando cada vez mais a
renda nacional e muito longe de promover qualquer tipo de desenvolvimento“.

